
  

ATENDANTE 
LA 

KONGRESON 
EN 

MONTE -KARLO 
IOM 
DA 

HISTORIO 
PRI 

MONAKO 

La Princa domanaro 

de: Monako apartenas 

al la familio GRI- 
MALDI, kies histo- 
rio estas intime 

ligata al tiu de la 
Princlando. Ĝi de- 
venas al Ĝenovo,kie 
ĝ i a unua konata 
praulo, Otto Canel- 
la, adoptis iam 
poste kiel patrono- 

mon la baptonomon 

de la plej juna fi- 
lo, Grimaldo, kiu 
estis kmbasodoro a- 
pud Frederiko Bar- 
berousse kaj Manuelo 

Comnĉne, imperiestro de Bizanco. 
Kiam je la fino de la XIIIa jarcento la bataloj inter la Gelfoj kaj Gibelinoj devigis la 

Grimaldojn forlasi la landon kaj rifuĝi al Provenco, Francisko Grimaldi, vestita per monaĥa 
mantelo, sukcesis surprizataka enŝovi grupon da partizanoj en la fortikaĵon de Monako. Tiel 
la Grimaldi iĝis mastroj de la fortika loko, kie ili fondis disnastion. La blazono de la 
Princa Familio, sur kiu troviĝas du monaĥoj tenantaj spadon, rememorigas tiun eventon. 

Dum la tuta XVa j.c. kaj la unua parto de la XVIa, la fortikaĵo de Monako, vera riglilo 
kapabla bloki la komunikojn inter Provenco kaj Ĝenovo, ekscitis la avidecon. La GRIMALDI, 
spertaj diplomatoj, praktikis subtilan baskulpolitikon. Oni trovas ilin alterne aliancano 

(daŭrigo sur paĝo a 
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3.0. TEGA DONIS 
mu=mzuzm=mmmmsmmemmemmmmmmm 

JosPosE. 
Membre EU ire s.e ou ss Nk kes A0 
Membre titulaire junior (~- de 21ans) .. s.e e '15,- 
Memore Donateur A E I I E A NP ee 45,- 

Memire Bienfai teur CN o vere 75,- 
Membre TltulGirea a Vigo. -.. .».. .». ss vio. GO = 

Membre Donateur à Vie... cs se uv se» o. SOD,= 
Membre Diarn)alteur a Vie .. se. «e eo es ABLE) = 

Membre Adhérent .. ..a se se +. .... 6,- 

U, EA. 
(ces cotisations s'ajoutent aux précédentes) 

À la suite de la dévaluation du frenc d'une 
part et de l'augmentation décidée par U.E.A. 
les montents de ces cotisations ont été modi- 
fiés et les nouveaux taux figurent à la page 
gsuivante (Oficialaj komunikoj de U.F.E.) 

ABONNEMENTS COURS DES DEVISES 

Biblia Revuo 35,50 Nous prions nos mem— 
Brit. Esper. 16,50 bres d'utiliser Les 
Bulgario 16,75 cours ci-dessous pour 
Dokum. CED. 8,60 leurs commandes et rè- 
Popola Ĉinio 7,75  glements divers: 
(23=11,65 3j= 15,50) 
Esper°-Revuo 55,00 
Gepatra Bult. 5,b50 

Angla pundo 15,25 
Aŭstra ŝilingo 0,25 

Heroldo 23,50 Belga franko 0,12 
Homo/Kosmo 8,60 Dana krono 0, 75 
Kult.Kaĵeroj 7,00 Germana marko 1,40 
Lanterno 14,00 Guldeno 195 

Le Monda Kanada dolaro 515 
Lingvo-problemo 37 F Liro U 9009 
Norda rismo 15,50 Norvega krono 0,80 
Oomoto 4, 30 Peseto 0,10 
Praktiko 18,50 Sveda krono 1,10 
Kontakto 12,50 Svise franko 1,350 
Turiste Mondo 13,00 Usona dolaro 5,55 

Oktohro monsto de la kursoj, oktobro monato d 
e la kotizoj, oktobro monato de la abonoj okt 
obro monato de la kursoj, oktobro monato de l 
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DERAĈIOJ - Post interkonsento inter La ederacioj Centra-Montaro kaj Sudfrancio ŝu==mu==== Pireneoj, tiu lasta federacio nun zorgas pri la departementoj LOT k Ayeyron, kiuj aldoniŝ»» al la ses departementoj de tiu regiono,nome Haute-Garonne Ariège, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, Hautes Pyrénées. 

„«OsusnCta federacio: Jen la listo de la komitatanoj por la jaroj 1969-70-71: 
Honora Prezidanto: S-ro GASSE Emile (Hyĉres) 
Prezidanto.......: S-ro GARRIGUE Frangois (Marseille) 
Vicprezidantoj...: S-ro FEREZ Hubert (Nice 

S-ro JULLIEN Marcel (Aix-en-Provence) 
F-no TRIDELE Renée (Marseille) 

Sekretario..,....: S-ro SARETTO Paul (Marseille) 
Kasistino........: S-ino JURQUET D. (Marseille) 
Membroj. .......... S-ro AMAT Lucien (Toulon) 8-ro BOURDELON Honoré (Marseille) 

S-ro DEYROLLES Andre S-ino HUMM Simone (Avignon) 
S=n0 JURQUET C. (Toulon) S-rp MATHIS Aug. (So1liès-Pont) 
F-no NOURMONT C. (Aix) S-ro PAZZINI Norbert (Nice) 
S-ro SALLES M. (Hyĉres 

0 
o 99 

o 

KOTIZOJ = Depost la devaluto, la kotizoj I969 de U.E.A. estas fiksitaj laŭ la ĉi- “ss suba kalkulo: (en frankoj) ; 
MJ 19,25 MA/MA.K 38,50 MS 57,50 JMJ 9,75 JMA 28,75 
Simpla abono al Esperanto: 28,75 - Abono al la PRAKTIKO: 18, 50 F. 

Por I970, ĉar la Komitato decidis en Helsinki altigi la membro-kotizojn, bonvolu noti ke vi devos pagi (en frankoj): 

MJ 23,00 MA/MA.K 46,00 MS 69,00 JMJ 11,50 JMA 34,50 
Simpla abono al ESPERANTO: 34,50 - Abono al la PRAKTIKO: I8.50 F. 

Gis la fino de 1969 la DM-kotizo restas fiksita je 770 f; Kaptu tiun okazon, ĉar 
poste vi devos pagi 920 F.! 

KONGRESA REGULARO - La Konsilio, dum sia kunvano de la 7/9/69, aprobis Kongresan 
mememsmmumsnmss=s=c= Regularon,kies teksto aperos en iu venonta numero de la revuo. 

ESPERANTO ACTUALITES —- Speciala numero aperos en Januaro 1970. La grupoj kaj fe- 
maszammmuszmzuzuzsmsm=s  deracioj estas petataj antaŭmendi sufiĉe grandan kvanton. 

DEMANDAROJ = La Federacioj baldaŭ ricevos demandarojn dissendotaj al siaj grupoj 
=ss“as==== kaj ankaŭ al izoluloj, kiuj bonvolu noti, ke ili devos NEPRE resen- 
di ilin, plenigitaj, REKTE al la Federacioj. 

KULTURA SEMAJNO 1970 ~ Ĝi okazos de la 21a ĝis la 29a de marto 1970 (Dasko);ciume 
s=msss=cnmzm=zasssmzss estos ankaŭ aranĝita staĝo por respondeculoj pri informe- 
do. 

KAMPANJO DE REZOLUCIOJ - La Konsilio aprobis la projekton de rezolucio-kampanjo, 
Semmusmeu=ssscs=ssezsmm== laŭ propono de S-ro Cristofol (Toulouse), kaj proponos 
al la membroj tekston de rezolucio kaj instrukciojn por ĝia uzo. 
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MONAKO (daŭrigo).».-.--s-.de la ĝenova respu- 

bliko, de la Duko de Milano, de la Duko de 

Savojo, de la francaj reĝoj Karolo-la-VIII-a 

kaj Ludoviko la XII-a, fine de la respubliko 

de Florenco, kies reprezentinto, la fama Ma~ 

chiavel Nikolao, venis por subskribi trakta- 

ton. Ili ne nur sukcesis firme teni, sed eĉ 

plifortigi, sian sendependecon, Luciano Gri- 

maldi akiris, la 20-an de feb.1512, atestle- 

teron de Ludoviko XIIa, agniskanta ke la 

Sinjorlando estas tenata nur de Dio kaj de 

la spado! 

En 1612, Honorato la II-a firmigis anko- 

raŭ sian suverenecon, prenante la titolon de 

Princo, k a j suksbribis «amikecan traktaton 

kun Francujo. 

Dum la lastaj cent jaroj sinsekvis la re- 

ĝadoj de Princoj Karolo-la-IIIa (1850-1889), 

Alberto-la-I-a (1889-1922), kaj Ludoviko-la- 

II-a (1922-1949). Depost 1949, estas Princo 

Rainier-la(III-a, kiu prezidas la destinojn 

de la Princlando. En 1956,li edziĝis al 8. 

S.M.Princino Grace, kaj el tiu edzeco naski- 

ĝis ŝ.s.m. Princino Karolina, 

Alberto (hereda princo), kaj ŝ.s.m. Princino 

Stefanio. 

La palaco de Monako, loĝejo de la princa 

faŭilio, estis fondita en 1215. Multe pli- 

grandigita kaj plibeligita dum la jarcentoj, 

ĝi estas la centro de la historio de la 

Princlando, kaj enhavas neestimeblajn riĉa- 

ĵojn, arĥivojn kaj kolektojn de artaĵoj. 

La Nacia Monaka Festo okazas la 19-an de 

Novembro. La Princa devizo estas "Deo Juvan- 

te". La princa flago estas blanka kun en la 

centro la princa blazono, dum la nacia flago 

estas duonparte ruĝa kaj blanka laŭ horizon- 

talaj strioj. 

Princo Alberto-la-IŜ estis scienculo ,mem~- 

bro de la Scienca Akademio en Parizo. Li 

subskribis, kun aro de aliaj membroj de tiu 

Akademio, favoran rezolucion por Esperanto. 

9 ————o——————TMMqm=——————————==—
— 
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62-a NACIA KONGRESO DE ESPERANTO kaj 

2-a RENKONTIGO FRANCA MONAKA ITALA 

  

MONTE ~ KARLO 

15 — 19 NAJO I970 

I~e Komuniko 

Ila aliĝkotizo estas fiksita jene: 

pis se 3L/42 28/2 10/5 

Kongresan(in)o ISF, 20h 16253 
Edz(in)o de 
kongresan(in)o SF 1018: 1240 

Ge junulo 
de 15)J.ĝŝi6 435]. 9 PE IO9EoV TA) 

malpli ol 15 j. senpege aliĝo” 

Dum la kongreso estos 

memumesew-  arandite sesio por ekzas 

menoj. La Interesatoj devos s in 

anonci antaŭ la 28.2.I97O 

Ekzemenoj: 

  

ENVOYEZ VOS VŒUX EN ESPERANTO 

En accord avec l'U.F.E., la Société Toulousaine 

pour l'Espéranto vous présente une série de six 

cartes avec vœux de fin d'année en Espéranto. 

    
       

    

    

  

        
      
    
    
          

Devant le succes obtenu l'an dernier (nous 

n'avons pu satisfaire tout le monde), nous vous 

engageons à passer rapidement vos commandes. 

Les conditions sont les suivantes : 

La série de 6 cartes différentes .. 

2 séries : 12 cartes 16 F. franco 

10 séries : 60 cartes 70 F. franco 

Veuillez joindre votre paiement à la comman- 

de, de préférence un virement postal, au nom de 

la Société Toulousaine pour l'Esperanto, 3, rue 

Roquelaine, 31 - Toulouse, 01 — C.C.P. 1836.67. 

9 F. franco 

L.S.M. Princa '| 

    XXX 52 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FRANCA ESFERANTISTO N°259 JULIO - UKTOBRO 1969 
À



VOJAĜO EN FINNLANDO - Julio - aŭgusto 1969- 
GR RC QAR 

Rakonti nur per kelkaj linioj nian rond 
iradon ĉirkaŭ Finnlando estas malfacile. 

Kion diri pri tiu ĵus finita vojaĝo? 
Finnlando estas lagoj, maroj, insuloj 

arbaroj de pinarboj k a j betuloj, herbejoj 
kaj sekiĝanta fojno, malgrandaj lignaj do- 
metoj Ĉiam zorge pentritaj kaj akompanataj 
de saŭnejoj. 

Kaj tuj mi devas paroli.pri saŭno, kiun 
oni proponis al ni ĉiuvespere, post la ves- 
permanĝo, kiam ni estis sur la kamparo. Tre 
malmulte ĝl ni sukcesis elteni tiun tiom 
varman vaporbanon, akompanata de frapoj de 
betulaj balailoj kaj malvarma duŝo! (Oni 
rajtas fine trinki glason da akvo kun fruk- 
tsiropo... 

La tuta finnlanda kamparo estas substre- 
kata norde suden per gmaciaj grapoloj de 
rozkoloraj epilobioj. 

Finnlando estas rokoj ĉie elirantaj el 
la tern en grandaj masoj, kiuj donas impre- 
son de fortikeco kaj persistemo; ĉie, eĉ en 
la urboj, tiuj gigantaj rokoj aperas, kaj 
la arkitektoj uzas ilin, miksante ilin kun 
siaj plej modernaj kanstruaĵoj. 

Kaj vi opinias: "Ĉu dum dek tagoj vi vi- 
dis nur lagojn, marojn, rokojn, arbarojn? 
Jes, ĉiam, ĉie ni tion vidis, kaj tamen ni 
ne enuis, nek trovis unutona nian vojaĝon, 
ĉar tio estas la fundo sur kiu pentriĝas 
la finnlanda vivo. 

Tie, dum la someraj monatoj, matenoj kaj 
vesperoj konas la saman gloran krepuskon: 
nokto malaperas! 

iumomente, aperas nova detalo, kiu kap- 
tas la atenton: jen, laŭlonge de la vojoj, 
dometoj, kvazaŭ pupdometoj, en kiuj la 
farmistoj metas ĉiutage siajn ladajn bote- 
lojn da lakto, kiuj estas aŭtomobile kolek- 
titaj. La leterskatoloj de la farmistoj es- 
tas najlitaj ĉe tiuj dometoj. 

Jen ankaŭ lignaj tabloj kaj benkoj prok- 
sime de malpuraĵskatolo, kiuj atendas la 
piedirantojn, kiuj deziras manĝi sur la 
kamparo. 

Nun estas la unua ligna preĝejeto kun 
ĝia aparta sonorilejo, kaj la tiel pacplena 
tombejo. Kiom da lignaj preĝejoj ni vidis! 
Kiom da kvietaj florplenaj tombejoj! En tiu 
lando, la tombejoj estas kvazaŭ publikaj 
ĝardenoj, ameme prizorgataj. En unu el ili, 

ni rimarkis tre simplan kaj kortuŝan monu- 
menton: du petegantaj manoj leviĝas al tri- 
tikaj spikoj. Tio memorigas tiujn, kiuj 
mortis dum la granda malsatego de 1866-68. 

Brilkolora foiro atendas nin en la unua 
urbeto; ni retrovos ĝin en ĉiuj aliaj urbe- 
toj, kun la bonodoraj fragoj, riboj, vakci- 
nioj, floroj kaj ta diversaĵoj ellaboritaj 
el betula ŝelo. Tie la koloroj de la roboj, 

kune kun tiuj de la fruktoj, legomoj, flo - 
roj, faras veran piroteknikaĵon.Pizoj, ter- 
pomoj, fragoj, ktp. estas vendataj politre. 

Ofte kelkaj ciganinoj promenas belajn 
longajn velurajn robojn kun puntojn en la 
homamaso. 

Tiu homamaso estas sufiĉe silenta; oni 
Ŝajnas ne vidi nin, oni preskaŭ ne respon~ 
das al niaj ridetoj aŭ mansignoj; aŭ se oni 
respondas, estas tre diskrete. Nia petolema 
grupo kelkfoje mirigis, kaj eĉ malkvietigis 
la ĉeestantojn, ĉefe kiam ni brue serĉis 
ĉirkaŭ la granda tablo, kie ni elektis ĉion 
kion oni proponis al ni por manĝi. 

Cu Finnlandanoj estas malbonintencaj por 
la alilandanoj? Ne, tute ne! Ni kredas, ke 
ili estas sindetenaj, eĉ eble iom timemaj. 
Sed, se ni bezonas vere ion, se ni iras al 
iu el ili petante helpon, li faras ĉĜion 
eblan al si por plezurigi nin. Li kondukas 
nin al la celo, por esti certa ke nine 
eraros; li helpas en la restoracioj. 

Ni estis akceptitaj de kelkaj: tiam, ili 
petas, ke ni estu hejme en ilia domo, kaj 
oferas ĉion, kion ili havas. Ni povis admiri 
la internon de la finnaj domoj bone pentri- 
taj, arte ornamitaj per nombraj kaj belaj 
tapiŝoj. 

La infanoj estas kvietaj. Estas facile 
kompreni kial, ĉar multnombraj estas la in- 
fanĝardenoj, kie ili povas ludi libere, kaj 
eĉ kelkfoje sin bani. 

Laŭlonge de la vojoj, onm vizitigis nin 
plurajn firmaojn: teksejon, paperfabrikon, 
fabrikon de butero kaj sekigita lakto, ski- 
fabrikon, ceramikejon. Ciam, oni klarigas 
ĉion kompleze, respondas pacience al niaj 
demandoj, 

La sento kiu animas la Finnlandanoj ne 
estas nura intereso; estas vera amikeco,kiu 
daŭras post la disiĝo de la nova amiko.Kvar 
Finnlandaninoj vojaĝis kun ni. La unuan ta- 
gon ili ignoris nin, sed la duan ili komen- 
cis oferi al ni sukeraĵojn, kaj helpis nin 
laŭ sia povo. Post la akcidento de S-ino 5. 
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Rousseau, ili portis al ŝi florojn er la 

hospitalo. Kiam ni revenis. el Leningrado, 

ni havis la surptizon vidi du el ili ĉe la 

flughaveno. Ili alportis “al. ni la amikan 

rideton de Finnlando, pere de bongustaj ĉo- 

koladoj. Post la tri tagoj de severa kaj 

preskaŭ milita vivo en Rusujo, estis -pres-” 
kaŭ reiro en nian propran landon. . 

Jeannine PERRA 

——————oBnu a — e ————q  —e———— Bq] qE]]uUxu“ 
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U.F.E.- KARAVANO AL LENINGRADO 
MS me Du me she en Mure SU SR TS LS DT ES MENT MS ET TISSUS TU NS 

Sabaton 2an de aŭgusto, je la l2h 
fermiĝis en Helsinki lo 54-a Univer~ 
sala Kongreso de Esperanto, kaj di= 
manĉon, 3-en je 14h30, tridek parto— 
prenantoj en la. U.F.E.-karavano flu- 
gis per "Finnair" el Leningrado kaj, 
miraklo) ili alvenis antaŭ la 14 h., 
sged....mi devas konfesi ke en Lenin= 
grado oni fruas unu horon kompare 
kun Helsinki, kiu ankaŭ fruas unu 
horon kompare kun Parizo!. 

Ce la soveta dogano, ni devis 
lenigi slipon sur kiu n i notis 

ĉiujn aferojn kunportitajn, precipe 
la orajn, la devizojn, ktp... Mi no= 
tis, konscience, mian ringon! Se ene 
de la flughaveno ĉio aspektis severa 
ekstere, sur la trotuaro, ĉio Ŝŝenĝi- 
ĝis. Imagu! oni akceptis nin kun 
floroj..,„ĉarmaj geknaboj atendis nin 
kaj alpsrolis nin en bona esperanto. 

» Ni havis oficialan gvidistinon de 
"Intourist" kiu perfekte scipovis la 
froncan lingvon, sed ciam, dum 
nia restsdo, ni povis babili espe- 
rawxte kun la rusaj samideanoj, kaj 
tio estis tre interesa. 

Ni loĝis en komforta hotelo "Europa- 
iskain", kie ni povis aĉeti, per 
frenca mono, multajn memoraĵojn. 

La unuan vesperon, leningredaj 
samideanoj akompanis nin pere de la 
mondfama subtera trajno, al la espe- 
rantista kunveno. Imagu 150 sovetajn 
espemntistojn el 40 urboj de 10 
respublikoj, kiuj aplaŭdis nian eni=- 
ron en la ——— Le respondec= 
uloj tuj donis al mi la parolvicon. 
Kompreneble, mi substrekis la koran 
kaj floran akcepton de la rusaj sam= 
ideanoj ĉe la flughaveno, 
dankis; emociita, mi 
kelkajn akuzativojn (!), sed kiam mi 
diris ke la francoj deziras vivi en 
paco kun ĉiuj popoloj,tondraj splaŭ= 
doj resonis en la salono. 

Post mia peroladeto, ĉiuj francaj 
esperantistoj estis alvokitaj de la 
rusaj por subskriboj, donacetoj, pe- 
toj de malgrandaj servoj por la ko- 
respondsntoj en Francujo...kaj eĉ en 
Hispenuĵo! 

La aliajn tagojn, ni vizitis in- 
teralie le muzeon "Ermitage"; unu el 
la plej belaj en la mondo, la kaste- 
lon kaj la perkon de Petrodvoretz(la 
rusa"Versailles")ksj diversajn impo= 
najn monumentojn de Leningrado. Sed, 
tiu renkontiĝo kun la sovetaj semide 
enoj, t i u ebleco paroli libere kun 
ĉiuj tavoloj de le rusa popolo, res=. 
tos en la menso de ĉiuj partoprenin= 
toj, kiel la plej bonan rememoron de 
la vojaĝo. 

Vere, estis laŭ mi kej laŭ mia 
esperantista sento la plej grava kaj 
interesa vizito en Leningrado. 

René LLECH-WALTER 

    

XOXOKXOKOXOXOXOKOXOXOXOKXOKOXOXOKXOXOXOXOXOXOXOXOKOXOXOXOXOXOXOXOXOKXOXOXOXOXOX 

(Anonco) 

ROGER MILON = 49, avenue Alsace-Lor= 
raine (19) Brive, interŝanĝas pre- 
= duonkuponojn de lavpulvoro BIO 
AJAX, 

© 

o © 
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PLENA ILUSTRITA VORTARO 
ELSRESSSETMETSESSSEIESSEET 

La eldonisto informas,ke li povos 
liveri verŝajne antaŭ la fino de la 
jaro, la libron al la mendintoj kiuj 
jam pagis 

9 o 

o 

kaj mi. 
eble forgesis. 

    e



POR PLI ORTAJ RIIATOJ... 

Jam finiĝis la ferioj por ĉiuj ,, 
kaj venas nun la tempo pripensi nian 
agadon por la nova laborperiodo 1969 
-1970. ; 

Post la marŝado de homoj sur le 
luno,ĉiu el ni certe konsciis pri la 
graveco de la momento kaj la "plane- 
diĝo" de nia terglobo, laŭ la vortoj 
de Teilhard de Chardin "igas aŭ..... 
devus ifi le teranojn pli solidarajn 
ol antaŭe. Sed, ni, esperantistoj, 
bone scias,ke tiu evento ankoraŭ pli 
akrigos la lukton inter superevolui- 
ĝintaj landoj, kiuj de longe revas 
pri la superregedo de siaj kulturoj, 
lingvoj kaj ekonomiaj fortoj. 

Pensu ni pri tiuj esencaj proble- 
moj; kaj, konsekvence mi estu pretaj 
kunhelpi la organizon kies ĉefa tas- 
ko estas la disvastigado de Esperan- 
to per ĉiuj rimedoj(kiuj rimedoj de- 
pendas de la Esperantistoj mem). 

La kongreso de Strasburgo levis 
entuziasmon por pli streĉaj rilatoj 
inter la najbaraj landaj asocioj kaj 
ankaŭ inter mnisj federacioj kaj lo- 
kaj societoj. Lea plioftigo de la 
renkontiĝoj inter la agantaj esper- 
antistoj helpos al la disvastigado 
de la lingvo, kaj ebligos pli oftan 
praktikon al ĉiuj. 

Por 1969/70, ni do konsilas ke la 
prezidantoj de la federacioj, kajlo- 
kaj societoj pli ofte interrilatu k. 
— laborrenkontojn, k. esperi 

federaciajn bultenojn por facile 

kunigi kaj konatigi siajn membrojn. 
La konsilio de URE faris gravajn 

decidojn rilate la organizon de pli 
firmoj rilatoj inter la nacia centro 
kaj le regionej instancoj: estas an- 
taŭviditaj staĝoj por respondeculoj 
pri Informado dum la Kultura Semajno 
1970. De nun, mi petas vin ĉiujn an= 
taŭvidi la partoprenon de taŭgaj ho- 
moj kaj pripensi plsnon de renkontoj 
“inter viaj grupoj kaj asocioj. 

Lasu for l a disajn agadojn,k a j 
kunhelpu UFE por pliaj sukcesoj! 

André BOURDEAUX 

PRESSE . « , ECHOS DE LA PRESSE. ,..ECHOS 

Comme chaque année, la presse 
française a consacré de nombreux ar- 
ticles su 54 - ème Congrès Universe 
d'Espérento à Helsinki. 

Le FRANCE et le SUD-OUEST, le 
PROVENCAL, la VOIX DU NORD, NORD= 
ECLAIR, la MONTAGNE et NORD-LITTORAL 
ont donné l'essentiel des travaux de 
ce Congrès. 

Le FIGARO du 2/8 titrait: "Sur le 
marché matrimonial du congrès espé— 
rantiste, les Japonaises sont les 
plus sollicitées": 

"A Helsinki, où ils sont reçus 
pour la seconde fois....les espéran- 
tophones...ont été très sensibles au 
fait que les représentants du gou- 
vernement et de la municipalité se 
soient donné la peine de leur parler 
dans leur lengue "avec une accentua- 
tion parfaite", 

Apolitiques, vivant dens la neu- 
tralité jurée, les espérantistes ont 
pourtant réunifié l' Allemagne dans 
leur "kongresa libro", Qu'il soit de 
l'Ouest ou de l'Est, tout allemend 
est de "Germanujo" tout court! 

Quant aux Chinois, ils brillemt 
par leur absence.... En revanche les 
Japonais sont...plus de 60...Les de- 
moiselles aux yeux bridés mne lais- 
sent pas les espĉrantistes indiff6- 
rents. On relève....six mariages de 
jeunes nippones avec des occidentaux 
allemands surtout.... Dans certaines 
familles, on en est à la seconde si- 
non à la troisième générations d'u- 
nions internationales... 

....Nous avons pu nous entretenir 
avec le Dr Chiussi (qui) parle neuf 
langues. Il a appris l' arabe parce 
que "cĉ lui manquait",... Puis il a 
traduit le Coran en Esperanto. C'est 
un volume de 700 pages.... qui pèse 
LES QO Nos = 

Le 5 août le même journal donnait 
connaissance des conclusions du Con— 
gros: 

(suite page 68) 
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NVIVA DE LA 
CKLUVURAJ 1 

ANTIBES - 

ankaŭ 

lO lernantoj sekvis la 
kurson de S-ro lanzo, kiu 

instruas en diversaj urbetoj 
de la regiono. Depost tri jaroj, li 
instruis I20 personojn; el ili I2 
sukcese trapasis la ateston pri ler- 
nado; kver sliaj partoprenis la kur- 
son en Grĉsillon. 

Dank' al le afableco de S-ro 
ETIENNE, organizanto de la diver- 
saj foiroj en Cannes, St-Raphaĉl, 
Antibes, laŭ la petoj de S-roj 
Ianzo kaj Isnardon, la grupo de Can- 
nes zorgis senpagajn budojn en tiuj 
tri urboj. Lla verda flago flirtis 
super la tegmento de la foiro en An— 
tibes. Tiamaniere, oni feris bonegan 
propagandon, kaj oni varbis novajn 
esperantistojn. la foto montras kel- 
kajn esperantistojn akceptitaj de la 
foiro en Antibes. Ni rekones S-ron 
Lanzo Qatar re) kej S-ron Etienne 
(dekstre). S-ro Isnsrdon fotis. 

ARRAS = la gazeto de la instruistaj 
seminerioj publikigis jem 4 

artikolojn pri esperanto kaj lingvaj 
problemoj. Pluraj francaj ĵurnaloj 
favore menciis le referaton deE. 
Plutniak. 

BAUGE - Kiel ĉiu scias, Baugĉ estas 
le frenca urbeto ĉe kiu sta- 

ras la kastelo "Gresillon". 
Komence de julio,sekve de inform~- 

relego en la testro de Beugĉ, aran=- 
ĝita de le Esperantista Kulturdomo, 
dek kvin gelernentoj tuj aliĝis al 
ĉiuvespera kurso kaj kontentige pro=- 
gresas. 

Ne estas utopie esperi, ke baldaŭ 
le esperantista-grupo en Bauge fari- 
ĝos grava kaj modela en Francuje. 

HOUDAIN ~- La Gen de marto 1969, la 
"Foyer des Jeunes et d'E- 

ducation permanente" okezis E° -tego 
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le temo "Espe- Laŭ 
ranto en la nuns mondo!. 

kun ekspozicio: 

LE MANS ~ En 1968-69 okazis kurso en 
la Teknika Liceo, kun per- 

topreno de 25 lernantoj. Dum akcepto 
de bulgara vizitento, ili. havis ls 
tujen okazon uzi la lingvon. 

Verŝajne venontjere okazos du 
kursoj en tiu liceo, kaj eble unu en 
la urbo mem. 

LILLE - 80 geesperantistoj el 4 len- 
doj sukcesigis ls E9 - tagon 

dum la Internacia Komerca Foiro. El 
la decidoj: regiona kunveno okezos 
en oktobro kaj fTournehem estas la 
loko, kie la federecio organizos la 
"markolan kongreson" en 1570. Krome, 
estis raportoj pri le inaŭguro de 
esperanto-strato en Sint-Kruis (Bel- 
gujo) kaj studvojaĝo en Leningrado. 

PERPIGNAN - La 6-en de Junio, le "ta 
secmeasm=z=a go de Esperanto" multe 
sukcesis, kun la ĉeesto de pli ol 
100 personoj frencaj kaj hispanaj. 

S-ro LLECH-WALTER legis lea leter- 
salutojn de diversaj organizaĵoj kej 
de samideanoj el ambaŭ landoj. 

oste, S-ro SANCHO-IZQUIERDO, el 
Zaragoza, prezidanto de H.E... paro- 
lis pri la historio de la movado en 
Hispanujo. 

Fine, D-ro ALBAULP, prezidanto de 
U.F.E. parolis pri Esperanto kaj 
evoluado de la lingvoj tra le mondo;  



  

lian festperoldaon verme aplaüudis la 

partoprenantoj. 

Post honorvino, oferdonita de la 

Deputito-Urbestro de Perpignan, kaj 

bonega kaj amika bankedo, okazis vi- 

zito de le ŝipo "Lydia", inter Le 
Barcerès ksj Leucate. 

Tiu internscis renkontiĝo ebligis 
plifirmigi le ligilojn, kiuj jam ek- 

zistas inter la esperantistoj el am- 

baŭ flankoj de la Pireneoj. 
Venontan jaron, le hispana-franca 

renkontiĝo okezos norde de Hispenio. 

ROUBAIX = IO.OOO personoj vizitis la 
feston de la Junularo, kie 

ekspoziciis lea E-rondo. 0Oni elmon- 

tris eliajn esperantaĵojn (poŝtmsar- 
kojn kaj specialajn stampojn) dum la 
regiona filatela ekspozicio. 

VAIENCIENNES — Le klubo festis en 

Germanujo la deken- 

datrevenon de la ĝemeliĝo kun la E9- 
grupo en Düren. Dudeko da lernanti- 

noj trapssis,en Lille, le elementan 

ekzamenon. 

EĤO FRI GRESILLON 

Veronika kaj mi venas en Grésil- 

lon le 4-an fojon kun Martena Got kiu 

venas la unuan fojon. Matene ni ler- 

nas dum la birdoj kantas, kaj le su— 

no brilas. Goje, je 12h30, ni iras 

manĝi kun grenda apetito. Posttegme~ 

ze, Baugé, Le Flèche, Gresillon kaj 

ŝis banejo akceptes nin.Venu al Grĉ- 

sillon. El ĉiuj ĉambroj oni vidas 
belan pejzaĝon. Vi povas tendumi, se 

vi volas. En la vespero, ni rigardas 

diapozitivojn pri Kenado, ni kantas; 

povas esti, ke ni hevas librovespe- 

ron, aŭ Germano parolas pri sis lan- 

do. Vi povas rigardi belen puptea- 

tron. Germana sinjoro tre bone faris 

tion. La vespero finiĝas, vi supren- 

iras al via dormoĉembro, kaj kiam vi 
estas en la lito, vi estas kontente 

pri via tago. Povas esti, ke vi iras 

el Le Lude, el la teatro. En la di- 

menĉo povas veni surprize esperan- 

tistoj. En Grĉsillon, ciam estas 

surprizoj! Tio estas nia vivo en 

Gresillon. 
Vivu Esperanto, Gresillon k. S-no 

Vincent! 
Lisbeta SCHREIBER 

13-jara knabino 
Les ANDELYS 

IS ao o.a: I OU, o 
000000000000000000000000000000000000 

REZULTOJ DE LA NACIA KONKURSO 

Partoprenis ĝin nur sep personoj 

Sendube, la aliaj, kiuj aliĝis, kro- 
vis la enigmojn tro malfecilaj. Car, 

neniu el la konkursintoj veturis al 

Helsinki, la du unuaj premioj ne es- 

tis sljuĝitaj. 
Jen do la rezultoj: 

3a premio: Albumo Thisude kun 315 
neuzitaj frencaj poftmar- 
koi (veloro 60 F.) al Sro 
GILOTEAUX lucien (Croix). 

4a Bis 7e premioj: 10 F. da libroj 

mendeblaj êe U.F.E.: 
S=ino RIGAL, Les Vendan- 

ges, avenue de la Repu- 
blique (27) LES ANDELYS ; 
F-ino RIGAL, sema adreso; 

F-ino FANNIER V. 13, rue 

Sadi-Oarnot (LES ANDELYS) 
F-ino BONNET S. (6 Boule- 
vard Néhou (27 - LES AN- 
DELYS). 
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ESPERANTO. .RADIO..ESPERANTO. .RADIO.. 
amam mzmsemaemmmzmremonzezmzmaeerzm=zmermemremzez=rzmm= 

RADIO-VARSOVIE organise plusieurs 
fois par en des concours entre ses 
fidèles auditeurs de l' émission en 
Esperanto. 

Celui organisé à l' occasion du 
10ème anniversaire des émissions en 
Espéranto 8 suscité 2802 réponses de 
34 pays différents. 

Parmi les gagnants, nous avons 
relevé les noms de R.MILON (Brive), 
H.BOURDELON (Marseille), D. CORNICÉ, 
(Le Pecq). 101 auditeurs français 
avaient participé à ce concours. 

ces (on 

Nouvesuté: En plus des trois pro- 
grammes quotidiens en Espérento, RA=— 
DIO=VARSOVIE a insuguré une nouvelle 
forme d' information sur la Langue 
Internationale. 

Dans les émissions en langues na- 
tionales (actuellement ellemend, an- 
glais, suédois, danois, finnois et 
italien) trouvent place des "espe- 
ranto-anguletoj". Si votre recepteur 
est suffisamment puissant pour cap- 
ter les dites émissions, vous pouvez 
en demnder le détail à 
RADIO VARSOVIO = Box 46 = VARSOVIO 

11 s'agit là d' une innovation 
intéressante que nous “nous devons 
de faire connaître;il importe égale- 
ment que les auditeurs fassent en- 
suite connaître, individuellement, 
leur opinion sur l' intérêt qu' ils 
auront trouvé à ces émissions. 

TURISMO. .ES PERANTO, ,TURISMO. .ESPERAN 
mimimimimimimimimimmi mimi nimiminini 

Jam aperis la unua numero de TU- 
RISTA MONDO, turista revuo en espe- 
ranto. Tiu fakto meritas esti notata 
kajj rekonata laŭ sia ĝusta valoro. 

Gia apero koincidas kun la adopto à 
de Esperanto fare de la Internacia M 
Akademio de Turismo por sia faka In= 
ternacia Vortaro, kaj de pluraj mem- 
broj de la Unuiĝo Internacia de la 
Oficialaj Organismoj de Turismo, el- 
donantaj broŝurojn, kaj korespondan=. 
taj per la Internacia Lingvo. 

Oni povas konstati, “ke la nombro 
de turistoj parolantaj Esperanton 
kreskas de jaro al jero. Rezulte no- 
va merkato malfermiĝas el la propa- 
gendistoj pri turismo en ĉiuj landoj 

Ni gratulu S-ron UNGER, ĉefredak- 
toro de tiu revuo, pro lia kuraĝa 
kaj klarvida agado. 

Al ni estas honorigi lian laboron 
per nia subtenado t.e. abonsdo. Kvar 
numeroj okpaĝaj,grandformato, aperos 
dum la jaro. Prezo: 13 F. 

la apero de tiu nova revuo koin- 
cidas kun la malapero de AUTO-REVUO, 
sekve de grava malsano de ĝis redak=- 
toro S-ro JAUMOTTE. Laŭ aranĝo inter 
la du revuoj, la ĝisnunaj abonantoj 
de "Aŭto-revuo" ricevos senpage an- 
keŭ la n-ron I969/2 de Turista lon 
do, sub la kondiĉo, ke ili abonos al 
tiu nova revuo por la jaro 1570. 

Oni nur indiku, ke oni estis abo= 
nanto de “Aŭto-revuo" antaŭe. 

O—OO—O—————————————— —————————Ĉ—— ao 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
= EDOUARD HOUZ 
EDOUARD HOUZE nous a quittés. En 141, nous l'avions perdu depuis le l 
de la dernière guerre, car à la suite de l'évacuation de Dunkerque et d'un 
séjour prolongé dans la mer, il fut atteint de la terrible maladie de 

début 

Far 
kinson. Moralement et physiquement, il aura souffert 27 longues années. 

Pour ceux qui ne l'ont pas connu, nous dirons que HOUZE était un admirable 
propagandiste. De son temps, la Fédération du Nord, dont il était le Pré 
sident, avait 500 membres, et sés initiatives si heureuses et si dynami — 
ques avaient créé un climat fevorable dans sa région. 
Pour nous, il restera le symbole du parfait pionnier pour notre cause. 
A sa Femme, qui l'a soigné avec le plus grand dévouement, nous présentons 
nos sincères condoléances. 
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ESPERANTO....FAKE PER ESPERANTO....FAKE IER ESPERANTO....FAKE PER ESPERANTO 
mimimiem fm mt mms msn fn) mimi mi mimi mimimimimimimimimimi mimi ntm) me on 

(respondeculo: Jacques Manceau) 
SCIENCA REVUO ~= eldono de I.S.4. Ero l a bao Pr'1”x 20, OT Vol. 20 
Tm mzmezeezmzmem=m=m= Abono: 

Ĉefa enhavo: 
Herooj de «scienco: Lluĉilio Vanini, 

. A. BELOV (Sovetunio). 

Kion oni sciu pri la katarakto (D-ro 
ATBAUIT (Francujo) 

Priskribo de anatomio de la kris- 
talino;j diversspecaj katarsktoj: de- 
naskaj kaj akiritaj; diversaj sta— 
dioj. 

Operacioj de la katarakto, kiun 
kiel, por ĉiu sorto. 

Prognozoj pri rezulto. 

Pri evoluo de la redukto-teorio por 
diferencialaj ekvacioj kun kvazaŭpe- 
riodaj koeficientoj ĈUSTROFOISKY, BO- 
GATYREV, TT - Sovetunio): 

Tio estas transigo de la esplora- 

BIBLIA REVUO N?5-a, lV-a Jaro - dumonata, 64 paĝoj 17 x 24 = Jarabono 
de U.P.E. SSSR DITES IIS PES IS SN DEAN AS Dome ne er moe Ju ma me D 

êefa enhavo: 
MESIO kaj KRISTO: origino kaj kresko 
de la koncepto (D. BROADRIBB, ielbu— 
rno, -VTSTII GI he 

Tiu ideo ligita kun eskatologio 
(mondfiniĝo), ne ekzistis en antikva 
Egiptujo, el kiu fontis la hebrea 
religio. 

Tamen, ĝi evoluis ekde la egiptaj 
ideoj pri ligiteco de DIO kun la re- 
ĝo. Tiu ligiteco iom post iom dis- 
vastiĝis al la tuta popolo, kiu are 
estis konsiderata profeto. Dum la 
submetiĝo al asirio estis komprenita 
metafore ke la nacio, kiu "mortis" 
reviviĝos: tio estis en 720 ak. llal- 
rapide tiu koncepto evoluis ĝis DA- 
NIEL (125 aK),kie oni trovas unuafo- 
je: 
i) restarigo de la nacio per nova 

reĝo 
ii) fino de mondo kaj komenco de no- 

va; 
iii) reviviĝo de mortintoj (alpreni=- 

10 F, al S-ro BROISE 

e ee. . 

c.C.p.Paris 17.516.95 

do de diferencialaj ekvacioj kun va- 
riaj koeficientoj al problemo de di- 
ferencialaj ekvacioj kun konstantaj 
koeficientoj. 

Memorigas pri teorio de ekzista- 
daj kondiĉoj de tiu transformo. 

Ia aŭtoroj esploras la konstruan 
metodon por nur sistemoj de linearaj 
diferencialaj ekvecioj kun kvazaŭpe- 
riodaj koeficientoj, kiojebligas sol 
vi multnombrajn kaj gravajn proble- 
mojn de mekaniko;ili raportas grand= 
trajte pri alies studoj kaj aplike- 
blecoj de tiuj studoj. 

Bl la fakoj: 
Informoj arigitaj de R.HAFERKORN. 

El tiuj aperas,ke ĉefe la kemia fako 
nuntempe vigle aktiviĝas. 

pere 
22090 De 

te al samtempe zaratuŝtra koncepto). 

La unua ideo pri mesio ŝajnas de- 
veni de miskompreno pri vortoj espe- 
rigaj de JESAJA al reĝo AĤAZ, dum la 
esiria invado; " La knabino estas 
graveda, ŝi baldaŭ naskos filon kiun 
31 nomos "DIO-ESTAS-KUN-NI" (hebree: 
immŝnh'el). En greka interpretado, 
tio fariĝis "la Virgulino gravediĝos 
kaj naskos filon,kiun vi nomos Emma=- 
nuel". Post 200 jaroj la koncepto 
pri mesio enradikiĝis- 

Bibliaj fundementoj pri ekumenismo 
(R. HASKY kaj L. KOPEOKY, Praha) 

El tiu artikolo ni ĉerpas ke DIO 
kreis la homon ne sola, sed en socio 
kiel montras la hebrea vorto por ho- 
maro: ADAM. 

interlinia legado en GENEZO I-3: D. 
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B. GREGOR (Northampton) 

Tre kurioza, kaj interesa analizo 
de la teksto de Genezo per la konsi- 
dero al tiutempaj nekapablo por abs- 
traktaĵoj, socioformo kaj sciencaj 
ekiraĵoj. 

Unua preĝejo kristana: la Sankta 

BIBLIA REVUO - N9 I-a, V-a Jaro - dumonata, 64 paĝoj l7 x 24 - Jarabono pe- 
re de U.F.B. 33,0 2. 

  

Temas pri dum la XIII-a jarcento 
surkonstruita relegiejo nomata "man- 
ĝejo" aŭ "tombo de David". Le aŭtoro 
dones por tiu tezo plurajn fortajn 
argumentojn arkeologiajn. 

Ie Biblio moderne tredukita (D. BROADRIBB, Melburno): Temes pri du apera- 

raĵoj: 19) Nova Bibbio Concordata 1968 en la Itala. Estas komuna eldonode 
Romkatolika, Grekortodoksa, Juda kaj Protestanta. Kun multaj notoj,kiuj do- 
nas la vidpunkton de ĉiu grupo; 

29) Nova testemento en Esperanto, bazita sur la Biblio de Jerusalemo.Nia 
Biblio de 1926 entenis neniun komentarion; nun la komentario estas tiom 

longe kiom la teksto mem. Ĝis estas ekumena ligilo inter la protestantoj k. 
la ketolikoj. 

Oferritoj en Islemo (A. HALIQ QAZI = Melburno): pri originoj kaj destinado, 
de la Koreno. 

Unua elfosado-kampenjo en ET-TABGHA (S.LOFFREDA O.P.li. Jerusalemo)sKonvinke 
per erkeologiaj ergumentoj, pri tiutempaj logrdo, reliefo, akvodispono, la 
aŭtoro pruvas, ke tiu loko identiĝas kun tiuj de la "Prediko sur la Monto", 
la "Plimultigo de la Pano" kaj "Apero de reviviĝinta JESUO". 

  

—————————«—————————————————————————————————— a 
XOOXKOOXOOKOOXOOXOOXOOXOOKOOKOOXOOXOOKXOOXOOXOOKOOXOOXOOXOOKBOKOOXOOXOOXOOXOO 

POR BATALEMO SPIRITO (daŭrigo) 

PROVENCA FEDERACIO : La movado kon~ pojn por peti la enkondukon de Espe- 
== o tentige progresas 

en la regiono de 
Cannes, sub la impulso de S-ro lenzo 
kiu senlace lnboras por la disvasti- 
go de la Internacia Lingvo. 

S-ro Ienzo ne nur gvidas kursojn 
en Antibes kaj Cannes, sed li ankaŭ 
eldonas trimonatan bultenon multobl- 
igiton "La Espero". Dank'al liaj klo- 
podoj, du budoj,pri Esperanto estis 
malfermitaj en le foiroj de Antibes 
kaj St-Raphaĉl. La vizitentoj estis 
petitaj subskribi individuajn sli- 

ranto en la lernejoj. Fli ol ducent 
ERO akceptis tion fari inter 
iuj S-ro Delmas, urbestro de Antibe 

Post kelkaj semajnoj aperos riĉ- 
aspekta turisma faldfolio pri Cannes 
eldonita en Esperanto. La 28-an de 
septembro, okaze de esperantista ren 
kontiĝo, estos inaŭgurata Esperanto- 
Hotelon en Cannes. 

Ni sincere gratulas S-ron Lanzo 
pro lia sindonema kaj fruktodona la- 
boro kaj deziras 8al li plenan sukce- 
son en liaj klopodoj. 

=D=O~O-O=oO~O= 
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RECENZOJ 
eee ce ce dé dé cf. 

KIO ESTAS SPIRITISMO? de A. Kardec - 
Smet es, loj IDON A MEISBITON. 

originalo tradukis P.C.N. kaj I.G.B. 
Brazila Spiritisma Federacio en Rio- 
de-Janeiro - l61 peĝoj. 

Tiuj, kiuj deziras koni spiritis- 
mon aŭ observadi evoluon en tiu dok- 
trino, sen iu ajn dubo legos tiun 
verkon kun plezuro kaj intereso.A. 
Kerdec studadis tiujn spiritismejn 
faktojn de 1857 ĝis 1869. 

Fenomenoj, rilate al halucino, 
mesnete fluidaĵo, reradiado de la 
penso, somnembula stato estss anali- 
zitaj, kune kun problemoj kies sol- 
voj estas troveblaj per la spiritis- 
ma doktrino: Flureco de la mondo,pri 
la animo,la homo post la morto ktp. 

Ĉu vi estas adepto aŭ ne, vi ne 
povas ne interesiĝi pri tiuj aferoj, 
kiel problemoj internaj aŭ eksteraj, 
laŭ vis propra vidpunkto. EĈ se vi 
opinias, ke ili estas kreitaj per 
fantazi-povo de mnisj cerboj, tiuj 
problemoj restas interesaj laŭ psi- 
kologia vidpunkto. 

Robert MARTIN 

BONE! Poemo de l'Oktobro, de V. ilA- 
===== JAKOVSKIJ. El la rusa tredukis 
K. Gusev. Eld. Komisiono de Sovetaj 
Esperantistoj, lioskvo 1967 - 108 p.; 
ofsetita. 

Estas bedaŭrinde, ke la kvelito 
de la papero ne estas bona, ĉar la 
poemo mem, unu el la ĉefverkoj de le 
granda poeto ke j=kovskij estas eks- 
terordinere kaj povoriĉa etoso. 

La ŝptantoj de la rusa lingvo 
certe ŝestos legi kaj kompari la ori- 
ginelon kaj la esp.tradukon. Tiu la- 
boro ĉiam estas fruktodona kej unu 
fojon pli la legentoj kaj komparan- 

toj komprenos ĝis kia gredo ssperen- 
to taŭgas por poezi-treŭukoj: 

"Dormu, kompanoj, 
kviete, 

Pace ripozu sen ĉes'!... 
Dornos ni nin 

bsjonete 
Kontraŭ 

inved! 
kaj sgres!. 

Je la fino de la poemo, 6 peĝoj ĉe 
komentoj klariges multejn liniojn 
laŭ literstura kaj historie vidpuni- 
toj. 

traduko de P. volrug, rio 
dam 15667 ~= 16 peĝoj, ilustrites 

  

"Pri Lia vivo koj Li9j agoj, kaj 
la strangaj aventuroj, kiujn li ha- 
vis, ĉer li neniem evitis eblen fri- 
pona ĵon", vi. lesos tiun eten libron 
kaj vi admiros la kelkajn ilustre- 
ĵojn el la entverpena eldono de ĉ. 
1500! 

Le aventuroj de Strizspegulo el- 
venis el germenaj rezionoj kaj rapi=- 
de fariŝis konetaj tre tute Bŭropo. 
Oni povas: diri, ke Strigzapegulo, nun 
estas eŭrope heroo. 

ui opinias,ke ni devas subteni la 
bonegsn entreprenon de "Vulpo-Ams — 
terdon" kiu eldonis al nia riĉa li- 
tersturo tre valoran, brilan perlon. 
Anteŭen sur le semas vojo. 

Robert MARTIN 

IA MIRINDA ELIKSIRO - J.H. ROSBACH - 
memeo istmpeaneces emen tresmemaces te Abyhgj, Dansk — 

Esperento-rorlag 1568, 98 p. BP. 

Eble vi memoras le verkon "Homoj kaj 
Riveroj (1957)"."Do, 81 vi mi ne be- 
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zonas prezenti Johan Hammond Rosbach 
kies talento rikoltis merititan suk- 
ceson. Nun, aperis de li skribitan 
novelaron, per kiu vi facile kontro- 
los la ĉiam valoran bonhumoron, la 
spritan plumon, la foje satirajn fo- 
je humurajn rakonto-kvalitojn de la 
aŭtoro, La menuo de la bongusta man- 
ĝo estas tre diversigita, ĉer entute 
vi ĝuos dekkvar pecojn! 

"“Dumkongresa epizodo" vekos deli- 
kate nuancan nostalgion ĉe kelkaj el 
ni, same kiel "Rozburĝonoj" kaj "In- 
kmekulo", sed ne r la samaj kaŭzo 

Kaj la "Ruga slipo" permesos al v 
ridi, rideti, ridegi laŭ viaj sub- 
konsciaj = aŭ superkonsciaj ~ inkli- 
noj! 

La lingvo, kiel kutime ĉe veraj 
verkistoj, estas samtempe simpla kaj 
signifoplena,densa kaj malpeza, kla- 
sika kaj libera. 

“Komence la profesoro dormis sur 
la sofo, sed mi kompatis lin, ĉar 
Lx ĉiam estas pli bona ol sofo (p. 
49a). 

Do, mi konkludos parodie :"Komence 
la leganto dormis sur sis gazeto, 
sed mi kompatis lin, ĉar "La Ni- 
rinda Eliksiro" ĉiam estas pli bo= 
na ol gazeto"; do, mi konsilas al 
mia leganto malfermi sian mensan bu=- 
ŝon kaj trinki paĝ-kuleron post pañ- 
kulero de tiu vere "mirinda eliksi- 
ro", Vivu bone! 

Robert MARTIN 
Sense 

FORTOJ DE L'VIVO (la movado, litera= 
sesceeecze=z=c==mz turo originala kaj 

tradukita, eseoj, la lingvo, scienco 
kaj tekniko) riĉe ilustrita per I20 
fotoj kaj desegnaĵoj, 208 paŝoj, 147 
x 209 m/m = Fondumo Esperanto - Hel= 
sinki 1967. Prezo (vro$, 12,50°F: 

Por honori la 60 ~ jaran esperan= 
tistecon ksj 75-jaran aĝon de. VILHO 
SETASIS, membro de la Akademio de Es- 

peranto, estis decidite publikigi, 
kolekton de liaj verkoj, originalaj 
kaj tradukoj, aperintaj en diversaj 
periodaĵoj. Tio estas nun en formo 
de pli ol 200-paĝa libro, bela verko 
diversa kaj veria laŭ la enhavo kej 
la aspekto. La libron ornamas mul- 
tajn ilustraĵoj, plejparte fotoj de 
le aŭtoro. 

Kvazaŭ naskiĝtagan donacon, Vilho 
Setŝlŝ ricevis samtempe grevan apre- 
zon en formo de subvencio por daŭri= 
gi siajn studojn pri vortera statis- 
tiko, kiun mi konas el la studo en 
Esperantologio I, l (Kopenhago 1949) 

La subvencion donis Finna Scienca 
Akademio. E 

la multnombraj amikoj de V.SETALA 
êie en la esperanta mondo volos sub- 
teni la klopodojn, kaj fari omaĝon 
al li per mendo de la verko. 

Simo RAUMAVIRTA 
Mm = mm oze zee ran su seko er 

XXXXXXXXKXKXXKKXXXKEXEXXKXKXKEXEXXXX 

JERO...TEJO...JEFO...TEJO...JERO...T 
m=m=zTETzzEZzZo=ozTzZTuZTzoemomoetmmammmzemmmammemoen 

En STRASBURGO, la francaj gejunu~ 
loj elektis novan estrarons 
Prezidantino: 
~ino TR „ résidence 

bŝtiment A, cage J, 358 
Littoral (13-05) MARSEILLE 

Vicprezidantoj: 
S=ro R Roland, 20 rue du Ruis- 
seau (68) RODEREN p.THANN 

Consolat, 
chemin du 

S-ro TRESORIER, Le Chanois-Chalezeu= 
les (25) ROCHE-lez-BEAUFRE 

(rilatoj kun TEJO) 

S-ro LLOANCY Robert, 42 Boulevard de 
la République (47) AGEN 

sekretariot 
S=ro ĈA Jo, quartier Coquillard, 
(26) ROMANS 

Kasisto: S-ro GROSMAN André, 3 rue 
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de Bretagne (68) VIEUX THANN 

Ciujn informojn, raportojn, rila- 
tojn de gejunuloj, oni sendu rekten 
al la Sekretario, laŭ la supra adre=- 
so. 

=O=o=O-O~O-O-~O-0O~O= 
En LYON, le ll-an de Majo, la es- 

traranoj kunsidis kaj decidis ordigi 
la membraron por plibone rilati kun 

la membroj. 
S-ro KUBIER okupiĝos pri la kun- 

ordigado de regionaj renkontiĝoj en 
Lyon, Valence, Arles, kaj ankaŭ en 
aliaj urboj laŭ proponoj ricevotaj. 

Samtempe, okazis eta interŝanĝo 
kun le gejunuloj de Lyon, dum kiu 
ĉiu pripensis agi laŭ la eblecoj por 
plani renkontiĝon. 

-i-i-i- 

La 25-a I.J.K. en Tyresô akceptis 
la jenan deklaracion: 

“En pluraj elegoj k a j diskut~ 
grupoj kun la ĝenerala temo "Junula=~ 
ro kaj socio", n i pristudis la nun- 
tempan radikalan ŝanŝon de la rolo 
de la junularo en la socio, kiu mon- 
trifss en intelekta kaj politika mo- 
bilizo de la junularo. 

La mobilizo okazas ĉefe pro sento 
ke la libera evoluo de la individuo 
estas pli kaj pli endanferigata de 
la establitaj ordosistemoj. 

La establitajn ordosistemojn sub- 
tenas du tendencoj: unue, malaktua~ 
laj k a j tro normigaj konceptoj pri 
la homo, d u e, la rapide evoluanta 
teknologio, kiu emas detrui kaj ano= 
nimigi l a individuecon, detruila 
fizikan ĉirkaŭaĵon de la homo, kaj 
subfosi la homan psikon, 

Ia lingvo estas realaĵo intime 
ligita al sociaj kaj politikaj feno- 
menoj. Tial, ĉiuj ajn aktivecoj pri 
lingvaj problemoj estas samtempe so- 
ciaj aktivecoj. 

Se oni konsekvence aplikas la kon~ 
cepton pri konservo de la integreso 

de la individuo, oni nepre venas al 
malaprobo de lingva kaj kultura dis- 
kriminacioj en ĉiu formo,el malapro- 
bo de ĉ i u tiel nomata solvo de la 
lingva problemo, k i u baziĝas s u r 
diskriminacio, k a j al konstato, ke 
oni ne sufiĉe atentas la detruadon 
de la kultura kaj lingva fono de 
multaj popoloj. T i u detruado estas 
nenio alia ol instrumento de lingva 

imperiismo. 

En nia propra laboro, ni antaŭvi= 
das esploradon kaj informadon pri la 
neadekvateco de la monda lingva si- 
tuacio, k a j pri ĝis kunligo kun la 
detruo de la. homa personeco en la 

nomo de teknologia kaj ekonomia pro= 
gramo. 

La mobilizo d e la junularo estas 
subtenenda kaj partoprenenda batalo 
por la digno de la homo. 

La estonta agado de TEJO inkluzi- 
vos lanĉon de aktivecoj, kiuj celos 
plivastigi l a dimension de la indi- 
viduo en la socia kaj teknologia 
evoluo. Tiuj aktivecoj baziĝos sur 
l 8 specialaj trajtoj d e TEJO, kiel 
organizo laboranta por forigo de ĉia 
misuzo de lingvoj por ekonomia, kul- 
tura aŭ politika subpremado. 

Ni alvokas ĉiujn homojn kaj junu=- 
larajn organizojn 8 l solidariĝo kaj 
laŭeble kunlaboro en tiu agado de 
P,E,dJ.0." 

~i-i-i-i-i- 

La nova estraro de T.E.J.O. estas 
Prezidanto: |. AJ (Usono), 
Sekretario: S. ĈOLIĈ (Jugoslavio), 
Kasisto...: Ulla LUIN raies 
Membro....: Ingrid CARLSSON (Svedujo 

  

La: Liona Junulara Sekcio de JERO 
organizos SEMAJNO-PINON en LYON, la 
11/12-I0.1969, en Junulardomo 101 Bd 
des Etats-Unis - Lyon 8 ~ Ila kostoj 
estos 19 PF. Informiĝu ĉe Herve GONIN 
20 Av.St-Exupéry-Villeurbanne (69). 
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(3an kaj 4an de Aŭgusto 1969 en DIPOLI/OTANIENI) 

KON KIUU DOJ 

aralela enkonduko de Esperanto en la lernejojn kaj pri la eblecoj por la 
(om ce ce eme ot mo ou ee 

Universitatojn de diversaj landoj 

La Tria Lerneja Konferenco, ki u 
okezis en Helsinki k 8 j kiun parto- 
prenis delegitoj d e 17 landaj aso- 
cioj de UEA (Aŭstrujo, Belgujo, Bri- 
tujo, Bulgario, Ĉeĥoslovakujo, Dan- 
lando, Germanujo, Hungerujo, Israelo, 
Jugoslavio,Pollando,Svedujo,Svisujo, 
Kanado, Nederlando, Norvegujo ka jj 
Usono) k 8 j de 12 landaj sekcioj de 
I.L.I.E. (Aŭstralio, Britujo, Bulga- 
rio, Ĉeĥoslovakujo, Frencujo, Ger- 
manujo, Hungarujo, Nederlando, Pol- 

lando, Svedujo, Svisujo k.Usono) ku= 
ne kun oficislaj reprezentantoj de 7 
registeroj (Belgujo, Ĉeĥoslovakujo, 
Danujo, Finnlando, Italujo, Pollando 
kaj Svedujo) pritraktis, kiel ĉefan 
temon, la eblecojn por vastigo de la 
instrusdo d e l a Internacia Lingvo 
(Esperanto) en diversaj landoj per 
interŝtata konvencio pri paralela 
enkonduko de le instruado de tiu 
lingvo en difiniten nombron de ler= 
nejoj kaj universitatoj. 

Ia Konferenco aŭdis la raportojn de l) Lernejestro R. MARKARIAN, ERD,MA, 
(Britujo) pri la juraj eblecoj por Esperanto-instruado en 25 landoj; 2)Rek- 
toro SONNABEND (Germanujo) pri la instruado de Esperento en la jaro 1568/69 
3) Prof.D-ro LAPENNA (Britujo) rer l a instruado de Esperento sur universi- 
tete nivelo; 4) S-ro 6. BECKER Germanujo) p r i la kunordiga rolo en Sspe- 
ranto-instruaferoj de la Konsulta Komisiono pri Lernejoj de UBA. 

La Konferenco diskutis tiujn ra- 
portojn kaj trastudis lastatempe 
verkitajn dokumentojn de C.E.D. en 
Londono, kiuj,rilatis al la konfe- 
renca temo. Gi poste diskutis la 
eblecojn de diversaj landoj parto- 

Kvankam pluraj landaj aŭ registeraj reprezentantoj 
siaj landoj pri la ideo de la parelela enkonduko de Es- tivan intereson de 

peranto-instruado - ne nur simple kiel aldona 

preni en interŝtata konvencio aŭ al- 
ia internacia interkonsento pri la 
enkonduko de Esperanto en la lerne- 
jojn kaj pri la eblecoj por la vast- 
igo de la instruado de tiu lingvo 
sur landa nivelo. 

povis certigi la ak- 

fremda lingvo, sed pli bone 
kiel unika helpilo al edukado al internacia interkompreniĝo - le Konferenco 
tamen, 
konstatis, ke ankoraŭ ne alvenis la 
gusta tempo por la traktado de 
formala interkonsento, kvankam oni 
daŭre studas la terenon tiurilate 
aparte en landoj, kie kondiĉoj e mn 
baldaŭa estonteco povos esti favoraj 
kaj 
rekomendes, ke la ĉefa agado en la 
Esperantista instruista medio, por 
la venontaj monatoj, estu la enlanda 
vastigado de la instruado mem per: 

1) la enkonduko de Esperento en la 
studprogramojn de ĉiam pli kaj 

pli da lernejoj, inkluzive tiujn por 
estontaj instruistoj, 

2) la oficialigo, flanke de edukmi- 
nisterioj, de ĉiunivelaj studpro- 

gramoj, 

3) le certigo a l gelernantoj de Es- 
peranto de taŭgaj ekzamenoj, di- 
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plomoj, k. s. same kiel ili spertas 
kaj ricevas por aliaj lernejaj temoj 

4) la oficialigo, flanke de edukmi- 
nisterioj, de jam ekzistanta .su- 

pera ekzameno en kiu devas sukcesi 

eventuala Esperento ~- instruisto, aŭ 

la starigo de tute novaj ekzamenoj 

por Estontaj Esperanto-instruistoj, 

se eble en kunlaboro kun la edukmi- 
nisterio mem; 

5) la eldonado en ĉiu lando de ins- 
trumaterialoj kaj lernolibroj mo- 

dernaj laŭ aspekto kaj enhavo, kiuj 
beziŝas sur la oficialaj instrupro- 
gramoj; 

6)1a pligrandigo de la reto de Espe- 
rento-instruantaj lernejoj, kiuj 

partoprenss la projekton de Unesko 

“Asociiĝintaj Lernejoj". 

7) La plifortigo de la kondiĉoj fa- 
voraj al plua enkonduko de Espe- 

ronto, se necese per leĝa dekreto, 

laŭ lea modelo de la aktuala agado en 
Italujo, kies unu e l la bazaj paŝoj 
estas la intensa kaj regula informa- 

do al gravaj oficistoj, parlamenta- 

NOJ, (K(S.Do». 

8) le utiligado, aparte en universi-“ 
tataj medioj, de la nova revuo 

“La Monda Lingvo-Problemo"; 

9) la starigo de lernejaj komisionoj 
precipe en landoj, kie ne estas 

1.L.E.I.-sekcioj; 

10) la harmoniigo de la laboro de K. 
K.L., ILEI kaj landaj asocioj; 

11) la utiligo por la preperado de 
kompetentaj instruistoj, de ĉiuj 

rimedoj inkluzive kursojn per radio, 
televido kaj gazetero, kaj de kores= 
pondaj kursoj sub la gvido de Landaj 
Esperanto-A socioj; 

12) la uzado, en Esperanto-instruado 
de la plej modernaj metodoj uza- 

taj de la instruado de ĉiuj modernaj 
lingvoj; 

13) kunlaborado de la lendaj esper- 
ento~instruistoj kun la neesper- 

antistaj instruistaj sindikatoj. 

(raporto sendita 
(de S-ro G. TURIN 

o o 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODO 

NACIA 

Ekde le I-a de oktobro 1969, estas 
starigita konkurso inter la aktiva 
membroj de UFE (abonantoj al la 4 
kiuj plenumos la jenajn kondiĉojn: 
l) loĝi en Francujo (pro la nuna ne- 

ebleco sendi monon eksterlanden; 

2) havi minimume la diplomon "Atesto 
pri Supera Lernado"; 

3) respondi ĉiujn enigmojn proponi- 
tajn en la R.P.E. antaŭ la 30~a de 

aprilo 1970; 
4) sendi 5 F. plus afrenkitan kover- 

ton kaj fotokopion de la plej alt- 
nivela esperanto-diplomo posedata al 

S-ino J. VINCENT 
(27) Les Andelys 

COP. 574.88.M. ROUEN 

K;O N.K UD. RBVO 

Por la jero 1970 estos disdonitaj 
la jenaj premioj: 
l) stipendio de 300 F. por vojaĝi al 

la U.K. en Vieno; 
2) stipendio de 200 F. por vojeĝi al 

la UK; 
3) kaj 4) stipendio de 100 F. por 

vojaĝi al la UK. aŭ al Gresillon; 
5) ĝis 14) 10 F. da libroj mendeblaj 

ĉe U.F.E. 

Rimarkoj: A) se la unue kaj due pre- 
miitaj ne intencos veturi a l Vieno, 
iliaj premioj ne estos aljuĝitaj; 
B) en okazo de egaleco, venkos la 
konkursinto kun la pli altnivela es- 
peranto-diplomo. 
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NI REVENU AL STRASBURGO 
ESSESESESESSS=ES === La 1-an de augusto mortis post kelkmonata grava malsano la fondinto 

Iaŭ peto d e S-ro Manceau, k a j 
post akcepto de S-ro a (kali proto- 

= kolinto, la punkto 10/d (paĝo 34a de 
Hugo Steiner RFE n?258 estas kompletigota jene: 

en sia 92-a jaro. Li estis Honorprezidanto de la Unuigo „Internacia Espe- "la teknikaj re cenzoj en R „F „B = 
ranto-Muzeo en Wien“, Honora Membro de Universala Esperanto-Asocio, "devas e st ki daŭrigat aj , kaj la 
Honora Prezidanto de Austria Esperanto-Movado, Honora Prezidanto de "tiea rubriko devas evolui 8a l 
Austria Federacio Esperantista Fervojista kaj honormembro de multaj aliaj "teknika rubriko pe r Es pera nto , 
organizoj. Li posedis la Honormedalon de ICK, la Austrian Honorkrucon por "kiu ce lus pr ofesiulo jn miu ru- 
Scienco kaj Arto kaj diversajn aliajn en-kaj eksterlandajn distingojn. "briko en RFE e ste s la unua paŝo 

"per kiu Bsperanto eniru la tek- 
"nikajn profesiojn". 

de Internacia Esperanto-Muzeo en Wien 

kortega konsilisto 

La karan mortinton. ni akompanis al lia lasta vojo la 7-an de augusto, 

je la 15-a horo el la funebra ceremoniejo de la tombejo en Korneuburg. 

Wien, augusto 1969. 0 XXO OXXXO OX 
Hofburg, A-1010 Wien KSROKEKORTROXITUX OJ OXÉTON EL OR oxuzos : ————~an DT OO DADA DLA DLALCA 

S-ino 8. ROUSSEAU, tre kortuŝita, 
dankas ĉiujn siajn geamikojn pro la 
esprimoj de simpatio, kiujn Ŝi rice~ 

Internacia Esperanto-Muzeo vis dum la restado en la hospitalo 
de Helsinki (julio 1569). 

eu 
Lian memoron ni gardos por ciam kun amo.   

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008 

  

Cette affiche e s + à 
votre disposition aux 
conditions suivantes: 
10 ex. ETS „50 
10 ex. (30240),,.3,00 
Commandes: A.FRANGEUL 
42 rue du Prĉ-Pigeon, 
ANGERS (49) 
Paiement:GROUPE ESPE- 
RANTISTE ANGEVIN QCP: 

NANTES 290.79 

  

Gt iu ETON MO LJ 
e Cours permanent par correspondance de langue internationale “ESPERANTO” 
e. Ecrire a ”Union Francaise pour l'Esperanto” 34, rue de Chabrol - 75 - PARIS (X°) 

Parlez ESPERANTO 
VOUS AUREZ DES AMIS DANS LE MONDE ENTIER ! 
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T.,E.J.O........IA ESFERANTO JUNULARO : RACIAJ INTERNACIISTOJ..,»....T.E.J.O. 
-, mi 3 === tezmzemmmereznmarmmoemoemonmeonmeareznmoeaumermuzneroroem=z==zo » on Ÿ me ii 

"Reciprokaj kompreno kaj respekto 

nepras por kreado de paca mondo".Per 

tiaj grandesprimaj vortoj, Konferen- 
co de Unesko pri la junularo antaŭ 
kelkaj jeroj pritraktis la interne 
cisn komprenon. "Hodiaŭ", deklaris 
ŝia raporto, "la internacia vivo 
okupas ĉiam pligrandiŝantan lokon en 
la atento de la tuta junularo".Tiajn 
kontektojn inter gejunuloj "malhel- 
pas lingvaj diferencoj". 

Tiuj, kiuj multe vojaĝis en aliaj 
landoj, aŭ multe kontaktis kun ali- 
landanoj, scias, ke le vortoj de le 
Unesko-konferenco estas konsterne 
veraj. Vole-nevole la nacioj estas 
hodiaŭ puŝeteaj 81 ĉism kreskenta in- 
terkontaktado,. Precipe la junularo 
tion spertas. La specislistoj 8ten- 
tigas nin, ke la batelo kontraŭ mal- 
riĉo, enslfabetismo kaj malsano es- 
tes internacia batalo, en kiu nepras 
le harmonia laboro de la nacioj. 

Sed plej beza ilo de kunlaboro-- 
la lingvo -~- menkas. Ni estas firme 
limigitaj al la propraj lingvogrupoj 
mutaj enteŭ slilingvanoj. La gejunu- 
loj en la Unesko - konferenco (ksj 
iliaj reprezentantoj) rekonis l.a 
sensencan perdon de energio pro lin- 
gvaj diferencoj, sed mne povis trovi 
bonan solvon. Ili rekomendis lingvo- 
lernadon, terminarojn, tradukadon, 
iom primitivaj kaj multekostaj rime- 
doj. 

Sed unu grupo de gejunuloj solvis 
le problemon laŭ maniero racia kaj 
inteligenta. Tiu grupo estas la Es- 
peranto-parolenta junularo. 

En 1964, kiam okazis tiu konfe- 
renco en Grenoble, malmultaj gejunu- 
loj en internaciaj medioj sciis pri 
le ekzisto de la internscia lingvo 
Esperanto. Le esperantistoj ne estis 
invititaj partopreni la konferencon, 
kej Esperanto ne leviĝis en la dis- 

. . se: mimi 

kutoj. Hodiaŭ, tamen, tiu situacio 
ŝanĝiĝis. Verŝajne le |plimulto de 
junaj funkciuloj en internacisj or- 
ganizoj, eĉ se ili ne intime konas 
Esperanton, scias pri kio temas. Kaj 
ili ofte estas tre favoraj alla 
ideo de internscia lingvo kiel solvo 
de la monda-lingvo-problemo. Parol- 
antoj en internaciaj junularaj kon= 
ferencoj ofte mencias la lingvon; 
aludoj al ĝi aperas en la junulara 
gazetaro. 

Al kiu etribui tiun rimarkindan 
ŝanŝon? Precipe 81 la Tutmonda Junu~ 
la Organizo. TEJO estas la ĉefa 
internacia orgenizo por junaj parol- 
antoj de Esperanto, kun 23 landaj 

sekcioj kaj ĉirkaŭ l0000 membroj. En 
la lastaj jaroj ĝi kreskis ĝis tiu 
steturo, post jaroj kiel malgranda 
klubeca organizo. La kresko ĉefe re- 
zultis el saĝa gvidado kaj efika ka- 
nalizo de la junularaj idealoj. Tio 
respeguliĝes ekzemple en la eldons- 
ĵoj de TEJO. Ĝi aperigas novaĵbulte- 
nojn en tri lingvoj E franca, 
Esperanto). Ili estas distribuataj 
ankaŭ al junaj funkciuloj en inter- 
naciaj organizoj. Gi ankaŭ eldonas 
lukse ilustritan revuon: "Kontakto". 
Car TEJO-anoj ne estas sektecaj lin- 
gvoemantoj, sed energiaj mondcivita- 
noj, ili dediĉas sian revuon ĝuste 
al le mondaj problemoj ~-tiuj pri 
kiuj avertas nin la jem menciitaj 
specialistoj. TEJO-anoj dialogas pri 
tiuj problemoj trans la landlimoj. 
ili prektikas internaciismon en le 
propra agado, per internacia vizit- 
interŝanĝo, renkontiĝoj, agado inter 
skoltoj kaj studentoj..Dank' al la 
saĝa kaj klarvida agado de TEJO-anoj 
la vortoj TEJO kaj ESPERANTO estas 
hodisŭ respektataj terminoj en in 
ternaciaj junularaj konferencoj. Tie 
ankaŭ TEJO-delegitoj partoprenas.Por 
subteni ilin, aliĝu 81 TEJO kiel Pa- 
trona membro; se vi estas malpli ol 

26-jara, kiel individus membro, 
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(suite de la page 55) 
“Cette rĉgsolution finale constate 

et dĉplore la multiplicetion des lan- 
gues de travail dans les assemblĉes 
internationales... Elle souligne que 
l'Espéranto, par son caractère de 
neutralité favoriserait tous les 
pays, écarterait les vaines rivali- 
tés entre les petites et moyennes 
nations.... et éviterait tout risque 
de discrimination de la part des 
grands et supergrands", 

IE MONDE (23 et 30-7) a rendu 
compte de l'assemblĉe qui s' est te- 
nue sur le thème: "Le problème lin- 
guistique dans le cadre de la poli- 
tique mondiale et les tŝches desar= 
ganisations d'Esperanto". 

“Jusqu'au 2 août auront lieu des 
conférences ( Droit international et 
politique mondiale, De la forme et 
de la grandeur du monde, L'Espéranto 
et l'Islam, le Finnois et l'Espéran— 
to, L'Information scientifique et la 
Documentation, etc.... Un théêtre d' 
Art International, dirigé per M. S? 
Flego, un congrès international d'a- 
veugles, des congrès d'enseignants, 
de cheminots, de postiers, de fide=- 
les des cultes protestant, catholi- 
que et quaker, des concours de poé- 
gie et d' éloquence en espéranto, 
completent le programme des manifes- 
tations....placĉes sous le patronage 
de M, Urho Kekkonen, president de 
la République Finlendaise. 

OXOX OX OX OX OXOXOXOKXOXOXOXOKOXOXOXOKXOX 

ESPERANTO, BILINGUISME ET CULTURE... 
2. Zum. mo. zos = SS z= SS ms = ES = = = = 

M. J. J. BRESSAND, promoteur d u 
fameux "Monde Bilingue", devenu "Fé- 
dération Mondiale des Villes Jume- 
lĉes" n'a jamais, on le sait, porté 
l'Espéranto dans son coeur, en dépit 
de certaines déclarations passées ou 
récentes, : e 

C'est ainsi que le 7 Juin dernier 
interviewé à "France - Culture", au 
cours de l'émission"Le Monde Contem- 
porain", le prophète du bilinguisme 
franco-englais répondait à la ques- 

CREMIBUX, 

tion de M.de BEER, co-rĉalisateur de 
l'émission, sur ce qu' il pensait de 
l'Espéranto: "les espérantistes nous 
sont très sympathiques!! D'ailleurs, 
ils ont le même idéal que nous. Mais 
qu' ils se retirent sur une île dé- 
serte et qu'ils reviennent nous voir 
d'ici à 2000 ans avec une culture!! 

Notre ami BOURDEAUX protesta offi 
ciellement auprès des réalisateurs, 
qui lui accordèrent spontanément e t 
courtoisement le droit de réponse 
sur l'antenne. Cette émission e u t 
lieu le 21 Juin à Oh, et dure 3/4 d' 
heure. Participaient à cette sorte 
de "face à face"; Jean de BEER et PF. 

journalistes-rĉalisateurs 
de l'émission, et M. CHAMBON, Ambas= 
sadeur de France à Ceylan, 

A .BOURDEAUX développa une argumen 
tation fondée sur l'existence d'une 
communauté mondiale linguistique 0- 
riginale, basée sur l' espéranto et 
démontra que cette langue, instru 
ment de diffusion de le culture é- 
tait, a fortiori, capable de créer 
elle-même ses propres veleurs cultu- 
relles. Il mit en lumière les faits 
prouvant l' existence chernelle de 
cette communauté, sa presse, ses 
émissions radiophoniques, s a litté- 
rature (originale et traduite) etc., 

Assez agressifs au début de l'é- 
mission,les réalisateurs reconnurent 
très vite le bien-fondé des argu- 
ments développés et convinrent " que 
nous avons des ennemis bien plus 
dangereux à combattre (sic!) 

Ce fut, en bref, une excellente 
émission d'informtion s u r l'Espé— 
ranto, diffusée à une heure d'écoute 
intéressante, (La bande magnétique 
sur laquelle a été enregistrée cette 
émission est à la disposition des 
groupes qui en feront la demande). 
000000000000000000000000000000000000 
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